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บทคัดยอ
ปRจจุบันการจัดสวัสดิการสังคมใหSแกYผูSสูงอายุถือวYาเป`นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลนับตั้งแตY
นโยบายระดับชาติจนถึงระดับทSองถิ่น ทําใหSองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่น มีบทบาทในการจัดสวัสดิการ
สังคมเป`นอยYางมากในฐานะที่เป`นหนYวยงานของรัฐที่มีความใกลSชิดประชาชนมากที่สุดและเทศบาล
เป`นองค?กรปกครองทSองถิ่นรูปแบบหนึ่ง จึงมีหนSาที่ในการจัดใหSมีสวัสดิการสังคมแกYผูSสูงอายุในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเองขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกลYาว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาการใหS
สวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพองน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกYน กลุYมตัวอยYางที่ใชSในการวิจัยครั้งนี้ ไดSแกY ผูSสูงอายุที่อาศัยอยูYภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบล
น้ําพองอําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน รวมทั้ งหมด 66 คน ซึ่งไดSมาโดยการสุYมแบบแบYงชั้น
(Stratified Random Sampling) เครื่อ งมื อ ที่ ใชS ในการเก็ บ รวบรวมขS อ มู ล คื อ แบบสอบถามชนิ ด
มาตราสYวนประมาณคYา 5 ระดับ จํานวน 30 ขSอ มีคYาอํานาจจําแนกรายขSอตั้งแตY .33 ถึง .86 มีคYา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทYากับ .97 สถิติที่ใชSวิเคราะห?ขSอมูล
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผูSสูงอายุโดยรวมและจําแนกตามเพศ สถานภาพ และรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนสYวนใหญYเห็นวYา
มีปRญ หาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้ นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง
จังหวัดขอนแกYนโดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน อยูYในระดับนSอย ไดSแกY ดSานนันทนาการ ดSานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลดSานที่อยูYอาศัย ดSานการสรSางบริการและเครือขYายการเกื้อหนุน และดSานความ
มั่นคงทางสังคมครอบครัว ผูSดูแลและการคุSมครอง และมีปRญหาดSานรายไดS อยูYในระดับปานกลาง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
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2. ผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน ที่มีเพศ
ตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอ
เมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน โดยรวมและรายดSานทุกดSานไมYแตกตYางกัน
3. ผูSสูงอายุที่มีสถานภาพตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน ไมY
แตกตYางกัน แตYดSานรายไดS แตกตYางกันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผูSสูงอายุที่มีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนตYางกัน เห็นวYาปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุ
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYนโดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน
ไมYแตกตYางกัน แตYดSานรายไดS แตกตYางกันอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสรุป ผูSสูงอายุมีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ํา
พอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน อยูYในระดับนSอยและมีปRญหา
ดS า นรายไดS อ ยูY ในระดั บ ปานกลาง ซึ่ งขS อ สนเทศนี้ ส ามารถใชS เป` น ประโยชน? สํ าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
สวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุใหSเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตYอไป
คําสําคัญ: สวัสดิการสังคม,นโยบาย,สูงอายุ
Abstract
At present, social welfare for the elderly is considered an important policy of
the government from local national to policy. Causing local government organizations
Have a role in providing social welfare very much as a government agency that is the
closest to the people and the municipality is a form of local government organization
Therefore has a duty to provide social welfare for the elderly in their area of
responsibility in response to the said policy The purpose of this research was to
study and compare the social welfare problems of the elderly in Nam Phong
Subdistrict Municipality area. MueangPhong District, Nam PhongKhonKaen Province
The sample group used in this research was the elderly living in the area of Nam
PhongSubdistrict Municipality, Muang Nam Phong District. KhonKaen Province, a total
of 66 people
Which is obtained by stratified random sampling. The tools used for data
collection are A questionnaire with 5 rating scales with 30 items with the classification
power of each item from .33 to .86 with total confidence value equal to .97. The
statistics used for data analysis were mean, standard deviation, t-test (Independent
Samples ) And F-test (One-way ANOVA)The research results are as follows
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1. The overall elderly and classified by gender, status and average monthly
income, most of them think that there are social welfare problems of the elderly in
Nam PhongSubdistrict Municipality area Mueang Nam Phong District KhonKaen
province as a whole and each side in 5 aspects is at a low level Recreation Health
and medical care, housing Creating services and support networks And family social
security Caregiver and Protection And have income problems At a medium level
2 . Elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality Area Mueang Nam Phong
District KhonKaen Province Heterosexual Saw that there were problems in providing
social welfare for the elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality area Mueang Nam
Phong District KhonKaen Province Overall and every aspect is not different.
3. Elderly people with different status Saw that there were problems in
providing social welfare for the elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality area
Mueang Nam Phong District KhonKaen Province Overall and 5 aspects, not different
But income Differences were statistically significant at the .05 level.
4. The elderly with different monthly incomes Saw that the problem of social
welfare for the elderly in Nam PhongSubdistrict Municipality area Mueang Nam Phong
District KhonKaen province, overall and in 5 aspects, not different But income
Differences were statistically significant at the .05 level.
In summary, the elderly have social welfare problems for the elderly in Nam
PhongSubdistrict Municipality area. Mueang Nam Phong District KhonKaen Province
Overall and the 5 aspects were at a low level and the income problems were at a
moderate level. This information can be useful for improving the social welfare of
the elderly to be more appropriate.
Keyword: Social welfare, Policy, Elderly
ความเป‚นมาและความสําคัญของปvญหา
การเปลี่ ยนแปลงโครงสรSางทางสังคมยY อมมี ปR ญ หาเกิ ดขึ้น มากมาย กลY าวคื อ ทํ าใหS มี การ
ทํางานนอกบSานมากขึ้น มีการแยกครอบครัวจากครอบครัวขยายเป`นครอบครัวเดี่ยว ประกอบกับมี
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมทําใหSสถานภาพของผูSสูงอายุในครอบครัวและสังคมต่ําลง นับ
จากที่ ป ระเทศไทยไดS ใ ชS แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหY ง ชาติ ในการพั ฒ นาประเทศจาก
เกษตรกรรมมาเป`นอุตสาหกรรมในชYวงเวลาที่ผYานมา นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม
และประเพณีในประเทศโดยเริ่มตSนในระบบครอบครัว ซึ่งแตYเดิมครอบครัวเป`นแหลYงที่สามารถใหSการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดูแลผูSสูงอายุไดSเมื่อระบบครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไป มีการเคลื่อนยSายของบุคคลในครอบครัว
เขSาสูYระบบแรงงานมากขึ้น ทําใหSผูSสูงอายุขาดการดูแล
การวางแผนผูSสูงอายุจากรัฐบาลไดSตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับผูSสูงอายุ มีการวางแผนใหS
ความชYวยเหลือ เริ่มจากการกําหนดใหSมีโครงการบริการสุขภาพแกYผูSสูงอายุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหYงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) เป`นตSนมาโดยดําเนินการชYวยเหลือในรูปแบบตYาง
ๆ เชYน การจัดบริการดSานสวัสดิการ การเป[ดคลินิกผูSสูงอายุในโรงพยาบาลเพื่อใหSบริการดSานการตรวจ
รักษาแกYผูSสูงอายุ และเพื่อเป`นการตอบสนองตYอนโยบายขององค?การสหประชาชาติตามคําเชิญชวน
คณะรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแตYงตั้งคณะกรรมการผูSสูงอายุแหYงชาติขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ? 2525 เพื่อทํา
หนSาที่วางแผนระดับชาติเกี่ยวกับผูSสูงอายุ และในที่สุดไดSรYวมกันจัดทําแผนระยะยาวสําหรับผูSสูงอายุ
แหYงชาติ พ.ศ. 2525 – 2544 ทั้งนี้ เพื่อเป`นแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติงานของหนYวยงาน
ราชการ และองค? การสั งคมสงเคราะห? เอกชนในการใหS บ ริการ และสวั ส ดิ การแกY ผูS สู งอายุ อยY างมี
ประสิทธิภาพ จํานวนผูSสูงอายุของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยYางรวดเร็ว โดยมีจํานวนเพิ่มขึ้น
จาก 1.21 ลSานคนในป• พ.ศ. 2503 ไปเป`น 4.5 – 5.7 ลSานคนในป• พ.ศ. 2543 และคาดหมายวYาจะ
เพิ่มขึ้นเป`น 6.8 – 7.6 และ 11 ลSานคนใน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2563 ตามลําดับ จํานวนผูSสูงอายุ
ดังกลYาวเป`นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรSางประชากรที่มีการลดลงของอัตราการเกิดและ
อัตราการตาย นอกจากจํานวนผูSสูงอายุเพิ่มขึ้นแลSว ผูSสูงอายุที่มีอายุสูงมากยังมีสัดสYวนเพิ่มขึ้นอีกดSวย
ในป• พ.ศ. 2503 รSอยละ 34.9 ของประชากรสูงอายุไทยเป`นผูSสูงอายุที่มีอายุ 70 ป• หรือมากกวYา และ
จะเพิ่มขึ้นเป`น รSอยละ 38 ในป• พ.ศ. 2563 ในปRจจุบันรSอยละ 55 ของประชากร
สูงอายุเป`นผูSหญิง สYวนใหญYประชากรสูงอายุรSอยละ 81.1 อาศัยอยูYในเขตชนบท ผูSสูงอายุใน
เขตชนบทและเขตเมืองของตYางจังหวัดสYวนใหญYเป`นกลุYมผูSสูงอายุที่อาศัยอยูYตามลําพังที่มีปRญหาใน
การดํารงชีวิต ปRญหาที่สําคัญที่สุดก็คือ การไมYมีผูSใหSการชYวยดูแลยามเจ็บป›วย ผูSสูงอายุรSอยละ35.4
รายงานวYารายไดSไมYเพียงพอตYอคYาใชSจYายในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยเป`นปRญหากับผูSสูงอายุ
ในเขตชนบทมากกวYาในเขตเมือง (คณะกรรมการสYงเสริมและประสานงานผูSสูงอายุแหYงชาติ. 2543 :
12–14)
เนื่องจากการใหSสวัสดิการเกี่ยวกับผูSสูงอายุในปRจจุบัน แมSระเบียบและกฎหมายจะเอื้อตYอการ
อํานวยความสะดวกและสYงเสริมสวัสดิการผูSสูงอายุก็ตาม แตYในทางปฏิบัติจริงผูSสูงอายุยังไมYไดSรับการ
ดูแลเอาใจใสYจากครอบครัว สังคม และภาคประชาชนอยYางจริงจัง เมื่อผูSสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น การ
ดูแลไมYทั่วถึง สาเหตุมาจากโครงสรSางทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขนาดใหญY มีปู› ยYา ตา
ยาย พYอ แมY ลูก และหลาน มาเป`นครอบครัวขนาดเล็กที่มีแตY พYอ แมY ลูกเทYานั้น ผูSสูงอายุจึงถูกทิ้งใหS
อยูYโดดเดี่ยว หรืออยูYในสถานสงเคราะห?คนชรา สรSางภาระใหSกับสังคมที่ตSองแบกรับการเลี้ยงดู ขาด
ความอบอุYนในครอบครัว ทําใหSผูSสูงอายุมีสังคมที่แตกตYางไปจากเดิมคือ สมัยกYอนผูSสูงอายุจะอาศัยอยูY
ในครอบครัวที่อบอุYน มีลูก ๆ ดูแล มีหลานคอยเลYนดSวยแกSเหงาแตYปRจจุบันตSองไปอยูYในสถานที่ ๆ มีแตY
คนชรา สรSางความเจ็บป›วยทางดSานจิตใจ ขาดการดูแลเอาใจใสYจากคนรอบขSาง และมีความไมYพึง
พอใจในการดํารงชีวิต เกิดการเจ็บป›วยไดSโดยงYายการดูแลตนเองคYอนขSางลําบาก ตSองอาศัยผูSอื่น
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สูญเสียบทบาทหนSาที่ทางดSานการงานและบทบาททางสังคมลดนSอยลง ทางดSานรัฐที่จัดสวัสดิการไวS
ชYวยเหลือผูSสูงอายุก็ไมYทั่วถึง เนื่องจากอยูYนอกเขตความรับผิดชอบ หรือหนYวยงานรัฐละเลย แมSกระทั่ง
ผูSสูงอายุไมYทราบเกี่ยวกับขSอมูลสวัสดิการที่ควรไดSรับจากรัฐ
ผูSสู งอายุนั บเป` น ประชากรที่ มี ค วามสําคั ญ และมี แ นวโนS ม ที่ จะเพิ่ ม มากขึ้น เรื่อย ๆ ดั งนั้ น
เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน ไดSใหSความสนใจในการสงเคราะห?เบี้ยยัง
ชีพผูSสูงอายุ และการใหSสวัสดิการอื่น ๆ ตามสมควร ดังจะเห็นไดSจากการวางกลยุทธ?สนับสนุนองค?กร
ชุมชนใหSมีบทบาทในการจัดสวัสดิการสังคมในแผนพัฒนา การศึกษาเกี่ยวกับผูSสูงอายุ จึงนับวYาเป`น
เรื่องที่ควรไดSรับความสนใจเป`นพิเศษ ผูSศึกษาในฐานะที่ไดSปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหSสวัสดิการสังคม
ผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน จึงประสงค?ที่จะศึกษา
ปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัด
ขอนแกYน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอ
เมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน
2. เพื่อศึกษาปRญ หาการใหS สวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้ นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง
อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน ตามความคิดเห็นของผูSสูงอายุ ที่มีเพศ สถานภาพ และรายไดS
เฉลี่ยตYอเดือนตYางกัน
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางแกSไขปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง จังหวัดขอนแกYน
แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการ
1. ความหมายของสวัสดิการ
ไดSอธิบายถึงความหมายของสวัสดิการไวSวYาสวัสดิการหมายถึงระบบการจัดบริการทาง
สังคมซึ่งเกี่ยวกับการปžองกันการแกSไขปRญหาการพัฒ นาและการสYงเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อ
ตอบสนองความจําเป`นขั้นพื้นฐานของประชาชนใหSมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนไดSอยYางทั่วถึง
เหมาะสมเป`นธรรมและเป`นตามมาตรฐานทั้งทางดSานการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยูYอาศัยการทํางาน
และการมีรายไดSนันทนาการกระบวนการยุติธรรมและบริการทางสังคมทั่วไปโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป`นมนุษย?สิทธิที่ประชาชนตSองไดSรับและมีสYวนรYวมในการจัดสวัสดิการทางสังคมทุกระดับ
ไดS ใ หS ค วามหมายสวั ส ดิ ก ารไวS วY า หมายถึ ง กิ จ กรรมหรื อ กิ จ การใดๆที่ ค ณะกรรมการ
สวัสดิการจัดใหSมีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค?ในการชYวยเหลือและอํานวยความสะดวกใหSแกYขSาราชการเพื่อ
ประโยชน?แกYการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหSแกYขSาราชการเป`นกรณีปกติหรือ
เพื่อประโยชน?แกYการสนับสนุนการปฏิบัติราชการหรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหSจัดเพิ่มขึ้นสําหรับ
สYวนราชการตYางๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ใหS ค วามหมายสวั ส ดิ ก ารไวS วY าสวั ส ดิ ก ารหมายถึ งผลประโยชน? แ ละบริ ก ารตY างๆที่
หนYวยงานจัดใหSแกYบุคลากรของหนYวยงานทั้งนี้ในขณะที่บุคลากรยังปฏิบัติงานอยูYหยุดพักงานชั่วคราว
หรือพSนจากหนSาที่ไปแลSวเพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจใหSบุคลากรไดSทํางานอยYางสบายใจมีความพอใจ
กับงานและทํางานไดSอยYางมีประสิทธิภาพสวัสดิการอาจเป`นเงินหรือใหSเป`นบริการความสะดวกตYางๆก็
ไดS แ ตY จ ะตS อ งใหS เป` น พิ เศษเพิ่ ม เติ ม จากเงิน เดื อ นหรื อ คY าจS างปกติ ส วั ส ดิ ก ารที่ ห นY วยงานจั ด ใหS อ าจ
เกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายตYางๆการศึกษาหรือขYาวสารประกอบความรูS
ความมั่นคงในทางการเงินการพักผYอนหรือสันทนาการการใหSคําปรึกษาเมื่อมีปRญหาทั้งในดSานสYวนตัว
และครอบครัวและการใหSผลประโยชน?ที่เกี่ยวกับชุมชนหรือสังคมทั่วไป
จากความหมายของสวัสดิ การที่ กลY าวมาขSางตSน สรุป ไดS วYาสวัสดิ การเป` นระบบการ
จัดบริการทางสังคมที่ใหSผลประโยชน?และบริการตYางๆที่จัดใหSแกYบุคลากรของหนYวยงานปžองกันและ
แกSไขปRญหาบํารุงขวัญและกําลังใจเพื่อบุคลากรในหนYวยงานไดSรับความชYวยเหลือใหSมีความพึงพอใจ
ทั้งทางรYางกายและจิตใจสามารถอํานวยความสะดวกตลอดจนตอบสนองความตSองการขั้นพื้นฐานทั้ง
ทางดSานการศึกษาสุขภาพอนามัยที่อยูYอาศัยการทํางานและการมีรายไดSใหSเกิดความมั่นคงทางสังคม
โดยสวัสดิการอาจเป`นเงินบริการความสะดวกสบายสุขภาพความปลอดภัยหรือการพักผYอนสันทนา
การก็ไดS
2. รูปแบบของสวัสดิการ
กลYาวถึงรูปแบบสวัสดิการที่เกิดจากการจัดสวัสดิการมากกวYา 1 รูปแบบขึ้นไปไวSวYาถือเป`น
รูปแบบใหมYที่เกิดจากการจัดระเบียบโลกใหมY (New World Order Model) ของนักคิดสวัสดิการ
สังคมทั่วโลกที่เชื่อวYาหลังยุคโลกาภิวัตน?ไดSสYงผลใหSระบบสวัสดิการสังคมในอดีตที่ผYานมาตSองปรับตัว
ใหมYเนื่องจากความหลากหลายของชนเผYาเชื้อชาติวัฒนธรรมมีมากขึ้นการจัดสวัสดิการในรูปแบบนี้จึง
ใหSความสําคัญ กับมนุ ษย?ทุกคน (Welfare for Alls) ภายใตSหลักการสิท ธิความเทYาเที ยมความเป` น
ธรรมการมีสYวนรYวมและความตSองการของประชาชนในที่นี้หมายถึง 3 สYวนหลักไดSแกY
1. สวัสดิการกระแสหลัก
สวัสดิการกระแสหลักหมายถึงสวัสดิการโดยรัฐเป`นการจัดสวัสดิการภาคบังคับของรัฐ
ที่จัดใหSกับประชาชนโดยคํานึงถึงความครอบคลุมทั่วถึงเป`นธรรมครบถSวนรูปแบบที่จัดใหSเชYนการ
จัดบริการในรูปแบบของสถาบันการจัดบริการโดยองค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นการจัดสวัสดิการกระแส
หลักนี้สYวนใหญYจะเป`นการจัดโดยผYานกลไกระบบการเงินการคลังระบบภาษีของรัฐและโครงสรSางการ
บริหารงานขององค?กรเป`นหลักเชYนรูปแบบสวัสดิการพื้นฐาน (ภาคบังคับ) รูปแบบสวัสดิการทSองถิ่น
เป`นตSน
2. สวัสดิการกระแสรอง
สวัสดิการกระแสรองหมายถึงสวัสดิการทางเลือกที่เกิดขึ้นจากศักยภาพความเขSมแข็ง
ของภาคชุมชนภาคประชาชนและภาคพื้นถิ่นสวัสดิการในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นจากความสนใจความ
สมัครใจรYวมกันของกลุYมเปžาหมายเป`นรูปแบบที่ไมYเป`นทางการการจัดระบบสวัสดิการจึงขึ้นอยูYกับ
ขSอตกลงรYวมกันประกอบดSวย
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2.1 สวัสดิการพื้นถิ่นหมายถึงการสรSางหลักประกันผYานชYองทางของวัฒนธรรมใหSกับ
คนในชุมชนเป`นสวัสดิการที่เกิดขึ้นจากฐานคิดดSานประเพณีดSานวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นดSานภูมิปRญญา
ชาวบSานดSานศาสนาดSานจิตวิญญาณดSานอื่นๆเชYนกองบุญขSาวกองทุนซากาดในศาสนาอิสลามเป`นตSน
2.2 สวัสดิการชุ มชนสถาบั นพั ฒ นาองค? กรชุมชนไดSใหS ความหมายสวัสดิ การชุมชน
หมายถึงการสรSางหลักประกันเพื่อความมั่นคงของคนในชุมชนหมายรวมถึงทุกอยYางที่จะทําใหSคนใน
ชุ ม ชนมี ค วามเป` น อยูY ที่ ดี ขึ้ น ทั้ งในรูป แบบของสิ่ งของเงิน ทุ น น้ํ าใจการชY วยเหลื อเกื้ อกู ล เป` น เรื่องที่
เกี่ยวขSองกับวิถีชีวิตตั้งแตYเกิดแกYเจ็บตายเชYนกองทุนสัจจะออมทรัพย?กองทุนออมวันละบาทกองทุน
สวัสดิการผูSนําชุมชนกองทุนสวัสดิการผูSสูงอายุในชุมชนเป`นตSน
3. สวัสดิการทSองถิ่น
สวัสดิการทSองถิ่นหมายถึงสวัสดิการโดยรัฐที่เกิดจากการกระจายอํานาจจากสYวนกลาง
สูYทSองถิ่นเป`นรูปแบบการจัดสวัสดิการรYวมระหวYางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทSองถิ่นโดยใชSแผนโครงการ
กิจกรรมดSานสวัสดิการสังคมที่ ตอบสนองกับความตSองการของแตYละทS องถิ่นโดยสรุปรูปแบบของ
สวัสดิการแบYงออกเป`น 3 สYวนหลักไดSแกY 1) สวัสดิการกระแสหลักคือสวัสดิการที่จัดโดยรัฐซึ่งเป`นการ
จัดสวัสดิการภาคบังคับของรัฐที่จัดใหSกับประชาชน 2) สวัสดิการกระแสรองเป`นสวัสดิการทางเลือกที่
เกิดขึ้นจากศักยภาพความเขSมแข็งของภาคชุมชนภาคประชาชนและภาคพื้นถิ่นและ 3) สวัสดิการ
ทSองถิ่นเป`นสวัสดิการโดยรัฐที่เกิดจากการกระจายอํานาจจากสYวนกลางสูYทSองถิ่นเป`นรูปแบบการจัด
สวัสดิการรYวมระหวYางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทSองถิ่น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยเรื่อง บทบาทการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร?การพัฒนาองค?การบริหาร
สYวนตํ าบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนSอย จังหวัดนนทบุ รี โดยผูSวิจัยไดS ดําเนิ นการศึกษาคSนควSา
ตามลําดับ ดังนี้
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1. ประชากรและกลุYมตัวอยYาง
2. เครื่องมือที่ใชSในการวิจัย
3. การสรSางเครื่องมือที่ใชSในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขSอมูล
5. การวิเคราะห?ขSอมูล
6. สถิติที่ใชSในการวิเคราะห?ขSอมูล
ประชากรและกลุYมตัวอยYาง
1. ประชากร ไดSแกY ผูสS ูงอายุ ที่อาศัยอยูYในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง
ขอนแกYน จํานวนทั้งสิ้น 794 คน (งานทะเบียน สํานักงานเทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง
ขอนแกYน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562)
2. กลุYมตัวอยYาง ไดSแกY ผูSสูงอายุ ที่อาศัยอยูYในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ํา
พอง ขอนแกYน จํานวน 269 คน กําหนดขนาดตัวอยYางจากสูตรของทาโรY ยามาเนY (Taro Yamane)
กรณีทราบขนาดประชากร ดังนี้ (ยุทธพงษ?กัยวรรณ?. 2543 : 73) ไดSมาโดยการสุYมแบบแบYงชั้น
(Stratified Random Sampling) โดยการจับสลากบุคคลในแตYละกลุYม โดยกระทําตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 กําหนดกลุมY ตัวอยYางจากประชากร
2.2 จําแนกจํานวนประชากรแยกเป`นหมูYบSาน
2.3 ทําการเทียบบัญญัติไตรยางศ? ตามสัดสYวนของกลุYมตัวอยYาง แลSวจึงสุYมบุคคลใหSไดSตาม
จํานวนที่กําหนดไวSโดยการจับสลาก
3. การเลือกกลุYมตัวอยYาง
วิธีการเลือกกลุYมตัวอยYาง คือ ผูSศึกษาไดSนํารายชื่อผูSสูงอายุของแตYละหมูYบSานมาทําเป`น
สลาก โดยใชSชื่อผูSสูงอายุ 1 คนตYอ 1 แผYน มSวนแลSวนําไปรวมไวSในภาชนะแยกเป`นหมูYบSานจากนั้นจับ
สลากตามจํานวนกลุYมตัวอยYางแตYละหมูYบSานตามตาราง จนครบตามจํานวนที่กําหนดไวS
สรุปผลการวิจยั
1. ผูSสูงอายุ โดยรวมและจําแนกเพศ สถานภาพ และรายไดSเฉลี่ยตYอเดือน เห็นวYามีปRญหาของ
การใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง ขอนแกYน
โดยรวมและรายดS าน 5 ดS าน อยูY ในระดั บ นS อ ย โดยเรี ย งคY าเฉลี่ ย จากมากไปหานS อ ย ไดS แ กY ดS าน
นันทนาการดSานสุขภาพและการรักษาพยาบาล ดSานที่อยูYอาศัย ดSานการสรSางบริการและเครือขYายการ
เกื้อหนุนและดSานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูSดูแลและการคุSมครอง และมีปRญหาดSานรายไดSอยูY
ในระดับปานกลาง
2. ผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง ขอนแกYน ที่มีเพศตYางกัน
เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ํา
พอง ขอนแกYน โดยรวมและรายดSานทุกดSาน ไมYแตกตYางกัน
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3. ผูSสูงอายุที่มีสถานภาพตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง ขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน ไมYแตกตYางกัน
แตYผูSสูงอายุที่มีสถานภาพหยYารSาง,หมSาย เห็นวYามีปRญ หาดSานรายไดSมากกวYาผูSสูงอายุที่มีสถานภาพ
สมรสอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผูSสูงอายุที่มีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนตYางกัน เห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุ
ในเขตพื้ นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง ขอนแกYน โดยรวมและรายดSาน 5 ดSาน ไมY
แตกตYางกัน แตYผูSสูงอายุที่มีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนต่ํากวYา 1,000 บาท เห็นวYามีปRญหาดSานรายไดSมากกวYา
ผูSสูงอายุที่มีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือน 1,000 บาทขึ้นไปอยYางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ขSอเสนอแนะของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลดงเย็น ที่มีตYอปRญหาการใหSสวัสดิการ
สังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง ขอนแกYน คือ ควรจัดใหSมี
บริการรถฉุกเฉินเพื่อนําสYงโรงพยาบาลในยามจําเป`นไวSใหSเพียงพอควรพิจารณาจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพ
ผูS สู งอายุ ใหS ม ากขึ้ น ควรมี ก ารตรวจสอบและปรั บ ปรุงที่ อ ยูY อ าศั ย ของผูS สู งอายุ ใหS มี ส ภาพแข็ งแรง
ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ควรมีการจัดทั ศนศึกษานอกสถานที่ใหS มากขึ้น ควรมีการสYงเสริมใหS
ครอบครัวไดSจัดกิจกรรมรYวมกัน และควรจัดใหSมีการบริการชุมชนเคลื่อนที่อยูYเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหSเกิด
ประโยชน?สูงสุดกับผูSสูงอายุ
อภิปรายผล
1. ผูSสูงอายุโดยรวมและจําแนกเพศสถานภาพและรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนเห็นวYามีปRญหาของ
การใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่โดยรวมและรายดSานอีก 5 ดSานอยูYในระดับนSอย
2. ผูSสูงอายุในเขตพื้นที่ที่มีเพศตYางกันเห็นวYาปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พื้นที่โดยรวมและรายดSานทุกดSานไมYแตกตYางกัน
3. ผูSสูงอายุที่มีสถานภาพตYางกันเห็นวYามีปRญ หาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พื้นที่โดยรวมและรายดSาน5 ดSานไมYแตกตYางกัน
4. ผูSสูงอายุที่มีรายไดSเฉลี่ยตYอเดือนตYางกันเห็นวYามีปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุ
ในเขตพื้นที่โดยรวมและรายดSาน 5 ดSานไมYแตกตYางกัน
ข!อเสนอแนะ
1. ข!อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช!
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ถึงแมSจะพบวYาปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขต
พื้นที่
เทศบาลตําบลน้ําพอง อําเภอเมืองน้ําพอง ขอนแกYน โดยรวมอยูYในระดับนSอยก็จริงแตYยังมี
ประเด็นที่ผูSสูงอายุเห็นวYายังเป`นปRญหาอยูY สมควรที่คณะผูSบริหารเทศบาลตําบลดงเย็นและผูSมีสYวน
เกี่ยวขSอง จะนําไปเป`นขSอสารสนเทศในการวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการใหSสวัสดิการสังคม
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ของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลน้ําพอง ใหSมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน?สูงสุดกับผูSสูงอายุ
ในแตYละดSาน ดังนี้
1.1 ดS า นสุ ข ภาพและการรั ก ษาพยาบาล ควรจั ด ใหS มี บ ริ ก ารรถฉุ ก เฉิ น เพื่ อ นํ า สY ง
โรงพยาบาลในยามจําเป`นไวSใหSเพียงพอ ควรจัดใหSมีการสYงเสริมสุขภาพและการปžองกันโรคและควร
อํานวยความสะดวกแกYผูSสูงอายุใหSไดSรับความสะดวกรวดเร็วในการรักษาเป`นกรณีพิเศษ
1.2 ดS านรายไดS ควรพิ จ ารณาจั ด สรรเงิน เบี้ ย ยั งชี พ ผูS สู งอายุใหS ม ากขึ้ น เพื่ อใหS มี ค วาม
เหมาะสมกับคYาครองชีพในปRจจุบัน และควรมีการจัดตั้งกลุYมอาชีพผูSสูงอายุเพื่อหารายไดSเพิ่ม
1.3 ดS านที่ อยูY อาศั ย ควรมี การใหS บ ริการตรวจที่ อยูY อาศั ยเพื่ อใหS ค วามชY วยเหลื อใหS ถู ก
สุขลักษณะ ควรใหSความชYวยเหลือผูSสูงอายุไมYมีที่อยูYอาศัยของตนเอง และควรจัดหาเครื่องนุYงหYมกัน
หนาวแจกจYายใหSเพียงพอ
1.4 ดSานนันทนาการ ควรมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ใหSมากขึ้น ควรจัดใหSมีสถานที่
สําหรับพักผYอนหยYอนใจใหSเพียงพอ ตลอดทั้งควรมีการจัดตั้งชมรมตYาง ๆ สําหรับผูSสูงอายุขึ้นเพื่อเป[ด
โอกาสใหSไดSเขSารYวมกิจกรรมอยYางกวSางขวาง
1.5 ดSานความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผูSดูแล และการคุSมครอง ควรมีการสYงเสริมใหS
ครอบครัวไดSจัดกิจกรรมรYวมกัน ควรมีการตรวจสอบอาคารสถานที่ภายในเขตเทศบาลใหS มีความ
ปลอดภัยอยูYเสมอ และควรใหSการดูแลชYวยเหลือผูSสูงอายุใหSมากขึ้นกวYาที่เป`นอยูYในปRจจุบัน
1.6 ดSานการสรSางบริการและเครือขYายการเกื้อหนุน ควรจัดใหSมีการบริการชุมชนเคลื่อนที่
อยูYเสมอ ควรจัดหาผูSมีประสบการณ?เพื่อเป`นที่ปรึกษาเรื่องกังวลใจ ไมYสบายใจ ของผูSสูงอายุและควร
จัดใหSมีอาคารอเนกประสงค?เพื่อใชSในการจัดกิจกรรมของผูSสูงอายุ
2. ข!อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบปRญหาการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาล
อื่น ๆ เพื่อนํามาเป`นขSอสนเทศในดําเนินงานการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุขององค?กรปกครอง
สYวนทSองถิ่นตYาง ๆ
2.2 ควรทําการศึกษาความตSองการมีสYวนรYวมในการจัดสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุของ
องค?กรปกครองสYวนทSองถิ่นในขอนแกYน เพื่อนํามาเป`นขSอสนเทศในการพัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับ
การใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุใหSมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรทํ า การศึ ก ษาความพึ ง พอใจตY อ การใหS บ ริ ก ารสวั ส ดิ ก ารสั ง คมผูS สู ง อายุ จ าก
ประชาชนผูSมีสYวนไดSเสียกับการใหSบริการสวัสดิการสังคมผูSสูงอายุ เพื่อนํามาเป`นขSอสนเทศในการ
พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการใหSสวัสดิการสังคมของผูSสูงอายุใหSมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ!างอิง
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